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 شتي دراغ ود .ل .رتقب
 كقاندكلا نهتم

 تاع ةلفوفحع عئبطلا قوق
 تول 1517 لوألا ةمبطلا © اراكنا يف عيظ



 كراد ناج

0 00 
 يره كِل ةّضِق ٍةكييلا وذه نم رخآ باتك يف ارت نأ كنِكْني

 .روُكديجأ ٍةَكَرَْم يف 14١8 ماع نسق لَع زيلكنإلا راصتتلاو « سياخلا
 تلقح «ىّرْخألا تاراصتتنلا ّمَم « يرْثَم اهيف ّرَصَْنا يتلا ٌةكرثلا هذهف ا ا

 للك هبا جور ُهّسْفَن يرنهو . اسنرَق ن
0 

 أ م
 اًماع َنيثالث لالخ اوُرِسَخ مملإف

 يف ٍةريغّصلا يرو يق ني ٌةحالق "تن اذه ىف بسلا ناكر

 . َكْرادناج مسأب خيراتلا اهَدّلَخ ْدَثو « ناج اهمسآ ناك . نْي رولا

 ارك اهئَلَع تتاك ينلا ةلاحلا َريَصَتَت نأ انبلَع اذ دج ٍبْعَّصاا نم

 اك را . مالا كلي

 فيرا يف َنوُوجتي « اهي لإ نود ال او اوئاك امّيَرو

 نا تناك يتلا « يمرْموُد ُةيرَك اهئيو ءىَرُقلاو عيبزلا د َنوفِرحُبو

 تراصف «راذإلا سرج ِتْوَص ىتْمَم ْتَمّلَعَت يشاولا ىَّنَح .ابهف شيت
 . هَل َدْنِع اهيفت ِءاقلَي ني اهاوأم لإ ْضُرَ



 ير لو

 َيرَلا ُناَكَس َلِكَس « اًماع َنيثالث هي :افرفرع نيذلا

 نإ يع رمز نم ثدَح اذه ذأ مَمو تناك تان
 روس يات بم َةَيِسنَرْفلاِب تناك « يللا نع الج كأ]

 تناك. يمرثوذ ناك عيم ِ
 0 ولا نك امألاو سي

 جاتْحَي ام كب موقت يكل ل 0
 تا



 نم َةَرْشَع ةِمالا ناج هبت نأ َلْبَ اطل يمرئوُم اكس مَع وك
 ين 3 ا َنْدِلو يناوّللا ءاسّيلا ره '” ا

 وميألاِدَحأ يفو ٠ ْرسسكلا سارجأ لإ ءانسإلا بحت ناح تناك
 تست انو تميس هنأ اهل لي قوافل اية نِدَح يف تّناك اَنْ

 ني ةَرْفَع ةكلاقلا يف اتا تناك . سارجألا تام لالخ ْنِم ايل

 اًييرَغ 0 بكا لإ نط قت اقاكو كلذ دع نت

 . كلذ يف

 لإ يِْضُت تناك اَنَب ٠ َةَبيِرَغ ىَّوُر ىَرَت تّراص ناج نِكلو
 بابا لالخ نب اهات اهنَأ ألا لأ الإ ليي ناكو تاوصألا

 5 و و يفر هيب ار ذل , : كلذ ب تلات كلو

 9 حبضأو « يجيأ تنك ينتخت امد مار امك

 رجلا عراق يطنُت اهلَمَج «اديدَس ومَن اج بلك يف تاوضألا بح

 . ةَريغَص ايادَه



 ا قيل يسيل 5 ليغ سينا ناكشأ

 اّنَأ اهوربخأ . يمرْوُد ٍةَحاَلَف لإ ٌةَديِدَج ٌةلاسر َنوُلَْي اوُناك

 وتس اهّنأو «رَْبلا لإ َنيهورككا زيلكنإلا ٍدْرطِب

 ينقل اكو «اكم لك فن و
 ةتئالقلا تتاكو . اًمامت ةمرتلا ريافو ءاّسِئابو « لمأ َنوُد «

 . واسك يف اهلك ُةَراجّنلاو ءلوقُحلا يف ُنّفَُتو « عَمْجْتال ع هيرد 7

 و
 1 ادب

22 2 
 تالا كل



 ارم «يزيلكنإ شْيَج ناك
 تسلا اوُعاطَتْسا ولو . نايلروأ َةئيِدَم

 سارا

 ا ا ٍق م ءاتَبَهَدَه

0 



 بارما
 . ا ود ريبور همسأ
8 

 ا اك . ُهَنَدَعا

 2م تناك َناَج نِكلو ءاهلاوثأ

0 

 استي 0 0 ٌُ

 . ناج ُهّثَلاق ام
 يف 0 عَ َكِلاَنُم ناك اذإ مَع لدا

14 



 ”رماتلا ناكو «تافارُحلاب اًئِمْؤُم ٌناج هيف تّشاع يذلا ٌرْضَملا ناك
 دقتعأو . ِءاّلا نم ٍةَرِشئابْلا تاراشإلا» «وتاارجاتساب َنوُْؤُي نولي ال

 ٌةَلَسْرُم تناك .ناج نب اونما اذإ 0

 ءاسْنَرق َرْبَع

 عما اوناك قرنا «يدنغروب دونجو
 0112 رطخلا ةديدش ةلحر هو ٠ نيحرفلا

 اش اهُقِفارُي ءٍداوَج ٍرْهَظ لَ ُناج ْتقلَطنا
 ْتَرَّصَق اذل «ِلُجَن 'ث نأ ايل تبل ْدَق تاوضألا تناكو

 روكي ردوب ود ٌريبور اهاطْأو . ٍنيمماغ ايوَط اًبَروَجو اًْوَت تسيل ءاهرْش
 كلي نكت يلو « . ُثْدْحَي ام ْْدَْيِلَو , يِبَمذِ» :لاقو ميد اَنْ
 . ادج ةّثعبلا

1 



 ىلا 2 دل دعها سل 2
 نأ «ريلكتإلا اوُبنَجَتُي يكل «ةعامجلا ىلَع ناكو ؛

 امَدَّيَع قرط ىَويس ِةَقيقَحلا ين َنْكَن مل
- 0 5 - 00 5 

 ذقو ءامّهوُرعَي نأ ْمِييَلَع «ناضيرع ِنارْبت اًضْيَأ كِلانُم ّناكو . ُمادقَألا
 3 عل مءلد هاهم مس امم 3 هر
 . ةسورحمو ةبقارم نوكُت ٌروسجلا نأ اوفَرَع

 ءونايخألا بَلْعَأ يف « مَلَع ناكو . امي َرَشَع َدَحأ هللا تَماد

 .رايدَش رطتخ اذ ناك ىَوَأَم يأ يف ميمَّنَأِل ؛ِءالَحلا يف لل اوُضَْي نأ
 و ا ا ا 5 00 3 1 3 7

 اوُدَجَرَو ءادج َنوُبعَتو ادج َنوُلَْم مهو ٍةريغّصلا نونيش ِةَدلَب لإ اوُلَصوو
 . ادب ةلهَس نكت ل كِل ةلباقُم نأ

 ءر و رف 0
 اهداوج ْنَع ُكزاد ناج ْتَلَجَرَت ُدْنُم ءاّدج اُبلَك ٌنونيش تربت

 «ثّلثلا يكاحُت يتلا فوقسلا تاذ ٌةمدَقلا تويبلا امَأ . َةَعَْقلا ِتَقَلَسَتو

 نم أ دل فج امكرع امك لات ال جملا مالا
 لاع رْخَّص ىلع ةّمِئاق ُلاَرَتال ّنآلا

1 0 

 . ةقرعلا وله يف « رم
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 . رطتلا لإ

 ٌةَقِدا ا اهلك ْوَأ ناج « ٌةَقداص ْتَن

 . اهغادج َنَكَْأ امل



 ّنكلو هتك ديت اَنَح تلي ذه داج ّانأب راش 3 3 ل 7
 لا ( شيام ميا ُئلَشلا لَ َنيِراشتسْلا 7

 ٍةَس كلا هّئَهَك رابك نيو ءامّلعلا َنِ ةَعامَج اًضْيأ

 . اهلك َةّجَّضلا كلَ بابُ ْنَع تكءاست دك ُناج َوُكَت نأ ُحجرْيو

20 
 نش

 ألا ني اَعْوَ اهو

7 



 . ناجل 1 ُهوُدَجَو



 اهرمع ينل
 ا 0 ل ماع َرَشَع ةَعْبَس
 . يمرموُد لإ ٌةَدِئاع

 اَمَدْنِع اوُشِعُد نق دونجا نأ يف

 امَدْنِع مُيَشُه ها
 . الوأ ةَسينكلا لإ

 اًكَيَح اًدئاق ناك . ريهال ةمسأ ءاينوقساغ نِم
 ١ نيب رك َلفم ناك ُهنِكلو ءاعاجُش
 نأ بجي هن ناج هَل تلاقف ٠ ٍةَحِيِبقلا
 0 عاطأ

 رب
 هنأ ادج َُيَمْدَأو كلذ ع

 ٍةَرِحاس ىلإ ْمُيَتَرَظن ناج لإ اورظَت دقو ٠ رمألاب ٌريلكنإلا ئِزَم 5 د ا ا 1

 اا

 اهل



 اباوج لي ل اهَّنَأ ٌناج ْتأَر اَمَدْنِعو
 ٌةَعوُمْحَم اَوَنَب لَ ارثك ٌريكنإل نأ دجتل ”ةالرأا لإ ريدا 2

 يوت "تناك . ِدَلَبلا َلْوَح «( تاليتساب ) ا «نوّصحلا َن

 م ا لا

 َلّعَج اذهو .َة 3

 0 َحيِرلا َلَمْجَتِل ءاهّرْحس تلممَتسأ 3 1
 . ماشت

>38 



 د

 عرفت سئانك

' 
 ل : نان يأ لق ةركت اج

 نيكل . اْنَع َليحلاو « ةئيدكا نع ٍراصحلا مْهَر :
 . اهرَقَم ىلإ ََنيِرَح تداعَف . ٍةَريخاس ةَبِوْجَأب اهوُباجأ زيلكلإلا

 وايألا كلي يف + شويجلا تناك

 تناك ْدَقَك « بْرَحلا ةركف ُهَرْكَت تناك َناج نأ منو

 اًراري ْمُمتداق . اهدونُج ْنِم دحاو يأ ىَدل ٍةعاجّشلا نع لقتال ٌةَعاجَش

 ْدَجوُي مل نإو ءاهِفيسب ةَحَرلْمو ءبزحلا لع ْمهاَِإ لاح ءاّراركتو
 . كلذ ىلإ ٍةجاح يف نكت هل . ٌةداو هرم ُهئلمشتسا ان 2 ل



 0-2 اح 0
0 

 يا هر لفتت ادم يكل
 تيفو (اهعزو ءاديرأ ىف تعرشأ ؛ناج ةكرشلا ترص طَقنا ندعو
 . ةكرعملا تْوَص هْنِم ٌرْدْصَي يذلا ناكلا ّلِإ

 . نيبراه ربل الر

 َنيصِلْخُم ّنآلا اوبس نب ل 0 ناج أت ًتداق « نيمو 00 2 0 سوت ل 2 2-3 ةماوع ماه

 د 0 لع - وأ

 انثي



 كلا تألتماو . ميظَعلا ْحَرَلا ةّئيدملا َمَعو . ِرْحَيلا ةَبَراحُم نم ةَدِئاف ال

 يف ٌناجو « ِرْضَللا ىلع هللا اورْكْشَي يكل ايل اوُبَمَد َنيِذْلا «ساّنلاب

 ٍناَهُكلاو َنيِراشَتسْلا ّضَْي ادع ام « اْنَرَق يف صْخَش َّلُك َدَقَتعِإ
 دالبلا ٍذاقْإل ِةبوُجْعَأب تلِْرَأ دك ااج أب ي 0 ارك َنيذلا 0

 فقل لع بي يي هي
 كايا را ُموُقَب نصِحلا ناك يذلا «ناككا لع َلْدَي

0 

 اكل



 رياكتإلا ا فالآ لاري الو . ِءادتبألا ىو َنايلروأ د

 َبارَّتسلا َنورشْنَيو «ىّرقلا َنوُقرْحُيو د ل
 اا م

 ناج را

00 
 نم زيلكلإلا نم َنوُفاحَي اوُناك نيذلا «َنويِسْنرف

 . ٍةديدَج ٍةَعاجَشب ْمُهَدْوَر ناج ْمُهدوُقَت امَدْنِع

 ٍدِحاو 2 ىويم اهيدل بل ان اَه تلاق ْدَق ّناج تا "تناك

 لإ ككل ْتَقَلَطنا 0 ِهيَعاضِإل تف 0 َسْيَلو . اسْنرق ِذاقِْإل

 . اهوُْحآ دق ٌريلكلإلا ناك يلاو ا ةَبيرَقلا دالبلاو ىَرقلا

 . لاي ةَرَشَع ىو ُدْعْبَت ال ينلا «وكراج نادلبلا هذه وأ تناكو

 2 ل
 ناج اَوأَر امدنِعو . نايلروأ يف

 . مماوُق در داك « موُجُلا سا هم مقق فر

2 
 . كلوفوُس ُفيِرَش ّريأو

5 



 0 | ٠ اًئْلتم لَّكَش ٍةَطبرَخلا لَ نكامألا هذه لإ تا
2 # 0 

. 

 تناكو . نايلروأ ِهِطَّسَو يف

 0 2 لوب

 7 5 9 : دروللا مهدئاق ّريأو ءاوُمَلْسَتسأ وأ



 0 رم
 اوفاخو « تفعض

0-00 : 00 
 رفلا مدقَت اوُلِقَرَعي نأ نود

2 
 . ليم كم ىلع ديت ةقاسم « َرْيوُرت قب رطب

 || اهدونجم ناج تراسو .

 ب ٍةَريِبكلا سمير يئاردتاك يف لراش ٍََ!ق

 تادّّسلاو «ةَيدَب لل يف مالّناَو 3

2 
 لا فاو

 ا
 < كا ناجح تره

 اهترما
1 
1 



 . ٌديآلا تّسِكع َنآلاو . 3

 َنوُبراحُي مُهَلَمَج اهب اهدونج كادتقاو . :

 ٍةَعيَطلل ةقراخلا اهدا صصفل ل 0 ادب | اوبراحُي 2 وصب

 َنينمْؤْلا «ريلكإلا بول تألمو ني
4 9 0 

 - [ *سلام هع 2 همم هيمو
 يف ِءارْذَعلا ّميْرَم لإ اهعْرِدو اهَقْيَس تَدْمَأ

 0 اهيلِإ ْثدَحَتلا نَع ْتَمْقوت ْدَك انما تارا

 ناك الط نِكلو « يمرْموُذ لإ اًرارْكَتو اًرارم َةَدْوَعلا تَبلَطو . اهحبرَتس

 . اًمئاد ُضَقْرُ

2-0 
 ميِمَج نأ عمو ؛ ناج تناك

 اوُيلطَبو سانا مر حو ناكم لإ بَهْدَ 00 اهنبحَأ بئّشلا طاسأ
 .يوبع يف َقَرثرتت عومشلاو 0 هاا كلا نك

 اَل نيدكا « عباسلا كراش طالب يف الإ َءاروُزألاو َدَّسَحلا ٍدِجَن و

 . هجاتب

1 



 السا 0 0 : ريكنإلا ٍةَضْنَق يف 0 0س اب تناك

07 
 د هينا ا 5 ا مس

 الإ َهْجُو يذلا َراذنإلا ا ْطَحُم بلقب اهَع

 ِدَق ماعلا ًناكو « اهبجاو ٍزاجنإل ٍدِحا او ماع ىو 0 0 ان

 3 ل 00 "سرا رع عفا ل 0

 هر
 تَمَدَتحا امدْنِعو . تَحرْج هنأ لا 1 د 0

 اههمَتَم نأ َدْمَب ْمهَعَم ناج َنوُلوْحَي " ءاوُرْهتَتو «مهمئازع تراخ

 . مهمواَقُم ني اهفْعَض

544 



 يذلا لراشو « ًناج مازبثأب مْ را

 ٍةَندُه ىلع َنآلا َقَقاو ْدَقو . ريلكلإلا م ةبراحُي يدنغروب قوج ناك

 . 140+ ليقلا ماعلا 0

 ناج تناك يذلا 0 . 1 1 ٌنايلروأ

0 

 هو . فيَّصلا فاصل لَ
 . ليوطلا ألا اش :يناعأ ال يكل

4 



 قرد درج رضاخ ٠ اكاوضأ كاد ناج دب تردلا ا قدِص ققحت

 « جروُي يف اًدِرَح اريل ناك لراش نأ عمو . َنييبموك َةَدلَب يدنغروب

00 
 . نييبموك يف رركَتيَس « َنايلروأ ٍةئيدَم نَع راصحلا

 ع «ىرْخأ دعب ةكجافُم ِةمْجَبب موُعَ ا
 يف ةلحجان اهئامجه قع ةيدلاب ةطيحلا ةئيصحلا نكامألا لع

 َنيَسْرَقلا دونجا مه ناكو ءاّيرْفَت اهَنْسَو اج تاك ما 58 يفلا

 اهداوج ْنَع تكنو «ناج ْتَقْرُط قدلبلا لِ نع 5 م ذيحوا

 اذه اهَعاَبَق . يلشروب قوُد
0 

 هنأ نب ناك ُهَّنَأ مم قريل فال

48 



 ايم نب ]هم هيلا را هل لا ناحل انو كلل ١

 ُهَّجاَت 00 0 ْتَدَقْلأ ذك تناك يتلا «ةَحالقلا تْنِلا ذاقثإل

 الا يأ يف ْتَمَقَو اذإ ءاهٌريصَم َوُه ام ملت ُناج تناك
0 2 9 

 0 ره راو نأ «نيندأ يف عوقولا بانتجا تكّراحف
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 ةّيخب راتلا ةلسلسلا

 ايغنست سنرولف (1)
 سيليك رفيتسرك (5)

 ولوبوكرام ()

 تكس نئباكلا (4)
 ربكألا ردنكسإلا (5)

 65:561(5 / قيقطأع

 زكا تلاد

 رتكيد رلرات ()
 ةعيدقلا رصمو ارتايويلك (90)

 نويلويان (8)
 كراد ناج (4)

 رصم : ىربكلا تاراضحلا )0٠١(

 نانريلا : ىزبكلا تاراضحلا (11)

 صتفللاب درييدي ةليلس ىف اباتك ١5١ نم
 . املا تلت كيا عيضاولا نم 15د زمتخت

 رم اهي صاخنا ناجبلا بلطأ

 تورت ٠ هلضلا ار قاس: تاكدل هك


